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Geachte leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en schoolbestuurders,
 
Inmiddels zijn alle scholen weer een aantal weken met het nieuwe schooljaar
gestart. Ik hoop dat dit bij u op een prettige manier is verlopen. Het heeft voor
het kabinet de hoogste prioriteit om dit jaar de onderwijsactiviteiten op een
reguliere wijze door te laten gaan. Dit betekent dat in het funderend onderwijs
alle restricties wegvallen vanaf 25 september 2021. De basisregels om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard wel gelden. Met
het opvolgen van deze regels (zoals thuis blijven bij klachten en je laten testen
door de GGD) en de inzet van preventief zelftesten door niet-immune personen
worden besmettingen en verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk
voorkomen. In deze brief informeer ik u wat er voor uw sector verandert. 
 
Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang?
Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en
kinderopvang wordt al vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een
kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar
school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven
dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de
besmetting. Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20
september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het
besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan
gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer
(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de
advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere
besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren
om in quarantaine te gaan. Voor personeel dat niet als ‘immuun’ wordt

beschouwd geldt het advies om twee keer per week een zelftest te doen.

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25
september 2021 te vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om
ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school, om bijvoorbeeld hun kind
bij het klaslokaal op te halen en voor ouderavonden. Scholen kunnen wat betreft
contact met ouders weer terug naar hun ‘oude’ beleid en communiceren hier zelf
over richting de ouders/verzorgers.
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Wat verandert er in het voortgezet (speciaal) onderwijs?
Het verplichte gebruik van een mondneusmasker in het voortgezet (speciaal)
onderwijs vervalt per 25 september 2021, evenals de verplichte 1,5 meter afstand
tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen en onderwijspersoneel.
Voor personen die niet als ‘immuun’ worden beschouwd (waaronder leerlingen die
zich (nog) niet hebben laten vaccineren) geldt in het v(s)o het advies om nog
steeds twee keer per week een zelftest te doen. Ook geldt voor deze personen dat
ze nog wel een quarantaine-advies kunnen krijgen bij een besmetting in de klas,
als ze in nauw contact zijn geweest met de besmette persoon (bijvoorbeeld als ze
intensief hebben samengewerkt of veel naast elkaar hebben gezeten). 
 
Het gebruik van een mondneusmasker in het VSO vervalt per 25 september 2021.
Voor het leerlingenvervoer blijven de volgende regels gelden:

o De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen. 
o De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker.
o Leerlingen van het vso dragen zoveel als mogelijk een mondneusmasker.

Tot slot
Zoals u van ons gewend bent, zullen deze week alle bovengenoemde wijzigingen
worden doorgevoerd in de handreikingen, protocollen, servicedocumenten en
Q&A’s (bijlage) die te vinden zijn op www.lesopafstand.nl. De GGD’en zullen de
wijzigingen ook doorvoeren in hun informatievoorziening richting de scholen.
 
Met vriendelijke groet,
 
de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs,

Inge Vossenaar

http://www.lesopafstand.nl/

